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Programma

• Kennismaken

• Samenhangende objectenregistratie
• Toegevoegde waarde (waarom?)

• Impact (wat?)

• Roadmap (hoe?) 

• Vragen en gesprek



Samenhangende objectenregistratie
Waarom? Wat? Hoe?

Kennismaken



Voorstellen



Deelnemers



Samenhangende objectenregistratie
Waarom? 



Samenhangende objectenregistratie
Waarom?



Samenhangende objectenregistratie









Vanuit gemeenten bezien

Knelpunten in de 
gemeentelijk 

bijhouding

Knelpunten in het 
gemeentelijk 

gebruik

Knelpunten in de 
gemeentelijke 

informatievoorziening

Gemeentelijk streefbeeld



Streefbeeld vanuit gemeenten

objectendeel 
van de WOZ 
en relevante 
delen van de 

BOR

meer landelijk 
geüniformeerde 
werkprocessen

landelijke 
voorziening moderne 

architectuur



Waarom?



Leefomgeving= beheer



Beheer in ontwikkeling

• Verbinding fysiek – sociaal domein

• Integrale afstemming (assets, risico’s, projecten)

• Meerjaren programma

• Verbinding thema’s

• Actuele en correcte beheerdata en informatie



Beheer en Omgevingswet 

• Van sectoraal naar integraal

• Beheer naar voorkant proces

• Partnering

• Sluit aan bij omgevingstafels

• Beheerdata = goud



Waarom?



Vraag 1:
Toegevoegde Waarde SOR

Voor wie gaat de SOR van 
toegevoegde waarde zijn en 
waarom?

• Antwoord in de chat



Samenhangende objectenregistratie
Wat? 



Wat is een samenhangende 
objectenregistratie?

Een samenhangende objectenregistratie is één centraal georganiseerde uniforme registratie met daarin basisgegevens 
over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals 
gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, aangevuld met enkele objecten als woonplaatsen en openbare ruimten.

Voor deze objectenregistratie komt een landelijke voorziening, waarin bronhouders direct mutaties kunnen doorvoeren. 
Gebruikers kunnen gegevens direct uit de objectenregistratie opvragen met behulp van moderne bevragingstechnieken.

In de registratie wordt de volledige levensloop van objecten bijgehouden (van de eerste schets tot het verdwijnen ervan). 
De kleinste relevante eenheden (legoblokjes) worden geregistreerd. Deze worden functioneel                                                
tot grotere eenheden geaggregeerd voor gebruikers op basis van logica.



We zoeken de samenhang





WOZ- BAG- BGT- BOR 

Perceel, Eigenaar, Gebruiker, Functie, 
Adres, Gebouwen(onderdelen), 
bouwjaren, inhoud/oppervlakte, 
waarde









GebruikersBronhouders



Indeling 

• Registratieve ruimten

• Geografische ruimten

• Reële objecten

• Functionele ruimten



Grijs

• Zones
• Wegverbinding

• Wegknoop

• Onbepaald terrein
• mengvorm van verharding, water, 

begroeiing en/of constructies 
behorende bij een gebouw

• gebaseerd op definitie erf BGT

•



Groen 

• Begroeide grond
• Diverse objecten

• Onbegroeide grond
• niet bedekt met enige vorm van 

begroeiing, water, verharding, 
gebouwen of andere constructies.



Water

Diverse typen waterobjecten, bijv:

• Watervlakte (meer/ven/ zee)

• niet langgerekte verlaging in het 
aardoppervlak van natuurlijke of 
kunstmatige oorsprong, die 
permanent of periodiek water bevat.

• Aquo

• Getijdengebied

• Geheel/ gedeeltelijk 
droogvallende buitendijks 
gelegen gronden

• IMBRT



Actuele ontwikkelingen

• Begin 2021 nieuwe versie conceptueel model

• DisGEO 23-3-2021 toelichtingssessie conceptuele informatiemodel

• Informatiemodel wordt steeds concreter



Vraag 2:
Impact SOR

Wat gaat de impact van de SOR 
zijn voor jouw organisatie?

• Antwoord in de chat



Samenhangende objectenregistratie
Hoe? 









Vraag 3:
Actieplan SOR

• Welke stappen gaan jullie als eerste nemen?

• Welke uitdagingen komen jullie daarin tegen?

• Welke hulpbronnen moet je in gaan zetten?

• Antwoord in de chat



Meer weten?

• LinkedIn

• AG blogs

• Verdieping

• Vragenuurtjes

• https://anteagroup.nl/diensten/data/impactanalyse-sor

• www.docs.geostandaarden.nl/disgeo/emso/#inleiding

http://www.docs.geostandaarden.nl/disgeo/emso/#inleiding
http://www.docs.geostandaarden.nl/disgeo/emso/#inleiding


Afsluiting en vragen




